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Kaj Bust 

Fædalhøjvej 15 
8800 Viborg 

e-mail: kajbust@hotmail.com 

 

Forlænget periode for dispensation til at modtage uforurenet 

jord på en del af matrikel matr. nr. 5e, Kokholm, Rødding i Vi-

borg Kommune 

 

I dispensation af 21. december 2016 om tilførsel af jord i sandgraven 

på matrikel nr. 5e, Kokholm, Rødding, har Region Midtjylland givet 

dispensation fra jordforureningslovens1 § 52 til modtagelse af op til 

500.000 m3 uforurenet jord på matr.nr. 5e Kokholm, Rødding i Viborg 

Kommune. Jord må kun modtages fra matr. nr. 8a, 8o, 10f, 4e og 4f 

Foulum by, Tjele og matr. nr. 4o og 9h Over Viskum by (senere 

sammenlagt til nuværende matr.nr. 4e og 4o Foulum By, Tjele). Di-

spensationen er gældende ind til 30. november 2018. 

Du har ansøget om dispensation til modtagelse af jord i Kokholm 

Sandgrav på ubestemt tid. I ansøgningen oplyser du, at der indtil vi-

dere er tilkørt ca. 460.000 m3 jord fra de tilladte matrikler til Kokholm 

Sandgrav. Du oplyser endvidere, at der i 2019 vil skulle bortskaffes 

yderligere 50.000 – 80.000 m3 jord, som ønskes tilført Kokholm 

Sandgrav. 

 

Dispensationen er givet med den forudsætning, at der kun tilføres 

uforurenet (intakt) overskudsjord fra de pågældende matrikler, som 

fremkommer i forbindelse med planlagte anlægsarbejder på grunden. 

Region Midtjylland vurderer derfor ikke, at der er grundlag for at give 

en tidsubegrænset forlængelse af dispensationen. 

 

Forlængelse af tidsfrist og øget jordmængde 

Region Midtjylland forlænger hermed tidsfristen for modtagelse af 

jord på matr.nr. 5e Kokholm, Rødding i Viborg Kommune, til  

31. december 2020.  

Endvidere øges jordmængden, således, der må modtages op til 

600.000 m3 uforurenet jord. 

                                           
1 LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, 

med senere ændringer 



 

Side 2 

De øvrige vilkår i dispensationen af 21. december 2016 er uændrede. 

Dette betyder bl.a., at der stadig kun må modtages jord fra matr.nr. 

4e og 4o Foulum By, Tjele. 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Nærværende afgørelse offentliggøres på region Midtjyllands hjemme-

side, www.rm.dk, den 28. november 2018. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgø-

relsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes kla-

gefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på 

en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. 

Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. [Indsæt-

tes hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage] Når du klager, skal 

du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomhe-

der, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjyl-

land. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender regionen 

klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får be-

sked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 

uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af 

klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klagepor-

talen, skal du sende en begrundet anmodning til Region Midtjylland. 

Region Midtjylland videresender din anmodning til nævnet, som her-

efter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive frita-

get på https://naevneneshus.dk. 

Du er velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 51 36 88 79, 

hvis du har spørgsmål om jordmodtagelsen. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Arense Nordentoft 

 

Vedlagt: 

Kopi af dispensation af 21. december 2016 

 

 

 

http://www.rm.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/
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Kopi til: 

- Viborg Kommune, viborg@viborg.dk og byggeriogmiljoe@viborg.dk 

- Viborg Kommune, Att.: Villy Dollerup Bach, vdb@viborg.dk 

- Viborg Kommune, Att.: Poul Blicher Andersen, pba@viborg.dk 

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk 

 

mailto:viborg@viborg.dk
mailto:byggeriogmiljoe@viborg.dk

